
Hallituksen kokous 1.10.2020  

Hallitus käsitteli alustavasti piirin päätavoitteita vuosille 2021-23. Tavoitteet kirjataan 

kolmivuotiseen toimintasuunnitelmaan, joka käsitellään seuraavassa kokouksessa. Hallitus 

päätti siirtää piirin varainhoidon keskusjärjestön varainhoitajalle. Näin saamme paremmat 

edut käyttöömme sekä entistä ammattimaisemman varainhoidon sijoituksillemme. Hallitus 

käsitteli piirin riskikartoituksen. Merkittävimmät riskit piirin toiminnalle tällä hetkellä ovat 

vapaaehtoisten määrän väheneminen ja ulkopuolisen rahoituksen muutokset. 

Vapaaehtoisten jatkuvalla vähenemisellä on toiminnalle valtavat seuraukset, joita ei voida 

mitenkään kompensoida. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta löydämme uusia toimijoita 

osastoihin. Taloudellisesti olemme tällä hetkellä riippuvaisia vastaanottotoiminnasta sekä 

valtionavustuksista. Mikäli näissä tapahtuu merkittäviä muutoksia, emmekä keksi uusia 

rahanlähteitä, joudumme sopeuttamaan toimintaamme merkittävästi. Sosiaalialan STEA-

avustuksiin kaavailtu 30% leikkaus saatiin ensi vuodelle kompensoitua RAY:n rahastoista 

otettavilla varoilla, mutta ensi syksynä sama leikkausuhka on edessä. Hallitus kuuli 

yhteenvedon piirin strategisten mittarien tuloksiin. Yhteinen jäsenmäärämme koko piirin 

alueella on jatkanut laskuaan tänä vuonna. Myös nuoria jäseniä on entistä vähemmän. Oma 

Punainen Ristiin sen sijaan on saatu hieno määrä vapaaehtoisia ja lähestymme tälle 

vuodelle asetettua tavoitetta 650 rekisteröityneestä. Piiri saa keskusjärjestön tuella oman 

evakuointiyksikön, joka sijoitetaan Lappeenrantaan. Piirien evakuointiyksiköiden tavoitteena 

on kehittää Suomen Punaisen Ristin valmiutta ja varautumista erityisesti 

suuronnettomuuksiin ja muihin auttamistilanteisiin. Yksikkö rakentuu peräkärryyn pakatusta 

materiaalista, jossa on kaksi telttaa, välitön sisustus evakuointikeskuksen pyörittämiseen ja 

autettavien kylmältä suojaamiseen sekä sähköt ja valot. Yksikköä voidaan käyttää 

ennaltaehkäisevästi myös ensiapupäivystyksissä sekä koulutuksissa, mutta aina siten että 

yksikkö voidaan toimittaa ensisijaisesti onnettomuuspaikalle.  

Hallituksen kokous 1.9.2020  

Kokouksen pääosassa oli keskustelu hallituksen omasta toiminnasta. Hallitukselle tehtiin 

itsearviointi, jonka tuloksia tarkasteltiin kokouksessa. Keskusteltiin myös hallituksen 

kokousten kehittämisestä ja kokouksissa käsiteltävistä asioista. Hallitus laati itselleen 

vuosikellon, jonka mukaan jatkossa toimitaan. Luonnollisesti kokouksessa keskusteltiin 

myös korona-tilanteesta ja sen vaikutuksista piirin ja osastojen toimintaan sekä kuultiin 

ajankohtaiset piirin taloudesta, vastaanottokeskuksista ja henkilöstöstä.  

Hallituksen kokous 19.5.2020  

Kokouksen käsittelyssä oli lähinnä yleiskokoukseen ja piirin vuosikokoukseen liittyviä asioita. 

Hallitus käsitteli myös keskusjärjestön uudet linjaukset tietosuojasta, riskienhallinnasta sekä 

häirinnän ehkäisystä. Piirin tietosuojayhteyshenkilöksi nimettiin Piritta Keränen, joka esitteli 

kokouksessa vuosittaisen tietosuojaraportin. Hallitus kuuli myös yhteenvedon osastojen 

taloudesta vuodelta 2019.  

Hallituksen kokous 30.3.2020  

Korona-sulku oli alkanut juuri ennen kokousta ja hallitus käsitteli ensimmäisessä 

etäkokouksessaan vain välttämättömät vuosikokous- ja yleiskokousasiat. 

Hallituksen kokous 5.2.2020  

Kokouksen pääpaino oli talousasioissa. Punaisen Ristin sisäisen tarkastajan suosituksesta 

piirissä käytiin syksyn ja talven aikana läpi mm. sijoitusten hallinnointia, piirin omistamien 



kiinteistöjen pitkän ajan suunnitelmaa, likviditeetinhallintaa sekä talouden tasapainottamista. 

Hallitus teki näihin liittyen mm. seuraavia päätöksiä: 

- Piirin omistamista liiketiloista Voikkaalla ja Mikkelissä pyritään eroon. Voikkaan tila on 

saatu piirille lahjoituksena vuonna 1969 ja Mikkelin tila on ostettu vuonna 2009 piirin 

aluetoimistoksi. Molemmat tilat ovat nyt vailla käyttöä ja aiheuttavat piirille kustannuksia. 

- Piirin omistamat liiketilat ja huoneistot Kouvolassa pidetään toistaiseksi ennallaan 

vuokrakäytössä. 

- Piirin talous on tällä hetkellä tasapainossa, mutta perustuu osaltaan 

vastaanottokeskustoiminnasta saatavaan korvaukseen. Piirin tulee jatkossa varautua siihen, 

että toinen tai molemmat piirin keskuksista suljetaan maahanmuuttoviraston päätöksellä. 

SPR:n keskustoimisto on kehittänyt piireille ja laitoksille tarjottuja keskitettyjä palveluita viime 

vuosina. Piiri on ottanut käyttöön taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä IT-

palvelut. Piirin hallitus hyväksyi palveluista tehtävän sopimuksen. Palvelujen hinnat on 

kilpailutettu ja ovat hyvin kilpailukykyiset vastaavia palveluja tuottavien kaupallisten tahojen 

kanssa. 

Piirin hallitus päätti, että jatkossa hallituksen kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä. 

Kun matkustaminen kokouksiin jää pois, etäosallistuminen säästää ihmisten aikaa, 

ympäristöä ja kuluja. Kun tekniikka on kunnossa, etäosallistuminen on hyvin lähellä fyysistä 

osallistumista. Etäkokouksia tullaan käyttämään myös piirin muussa toiminnassa entistä 

enemmän. 

Hallitus päätti piirin yhteisistä tavoitteista vuodelle 2020. Keskustoimisto jakaa järjestötukea 

jatkossa osittain piirien saavuttamien tulosten suhteessa. Näille tulosmittareille asetettiin nyt 

piirin omat tavoitteet. Tärkein tavoite on saada Oma Punainen Risti -järjestelmään 650 

kirjautunutta vuoden loppuun mennessä. Vapaaehtoisten rekrytointi ja viestintä tulevat 

keskittymään jatkossa Omaan ja siksi on tärkeää saada mahdollisimman moni mukaan 

järjestelmään. Vuoden alussa Omaan kirjautuneita oli noin 400. Jäsenmäärässä tavoitteeksi 

asetettiin viime vuosien voimakkaan laskun pysäyttäminen. Muissa mittareissa 

(vapaaehtoisten määrä, nuorten jäsenten määrä, hälytysryhmissä toimivien määrä) 

tavoitteeksi asetettiin lievä kasvu. 

Piirin vuosikokous järjestetään Anttolanhovissa Mikkelissä 26.4. Edellisenä päivänä pidetään 

kaikille vapaaehtoisille ja jäsenille avoin seminaari, jossa työstetään yhdessä piirin tulevaa 

kolmen vuoden suunnitelmaa. Suunnitelma tulee perustumaan järjestön toimintalinjaukseen, 

joka on parhaillaan kuulemiskierroksella myös osastoilla. 

Talous- ja henkilöstösuunnittelija Anna Peltola nimettiin piirin hallituksen sihteeriksi. Hän 

toimii tarvittaessa myös toiminnanjohtajan sijaisena. 

Piirissä alkaa helmikuussa uusi keskustoimiston koordinoima hanke ”Kaveritaitoja”. Hanketta 

koordinoi sosiaalitoiminnan suunnittelija Riina Ahonen. 

Toimistolle saatiin vahvistusta rasismin vastaisen viikon toteutukseen, kun harjoittelija 

Annika Korpinen liittyi vahvuuteen 10 viikon ajaksi. 

Nälkäpäivä-keräyksen tulos piirin alueella oli 99 360 eur, mikä on lähes sama kuin edellisenä 

vuonna. 

Joulukortti-keräyksen tuotto oli 15 334,64 eur. Kiitos kaikille lahjoittajille! 

Yhdelle osastolle myönnettiin hakemuksesta kaksi ansiomerkkiä. 



Keskusjärjestö on tehnyt Punaisen Ristin ensiapuyhtiön kanssa kumppanuussopimuksen, 

joka kattaa kaikki piirit ja osastot. Osastot saavat koulutuksille erityishinnat aina, kun 

koulutus ei tapahdu liiketoimintatarkoituksessa eikä kilpaile muiden palveluntuottajien 

kanssa ja koulutus tarjotaan omalle jäsenistölle EA-valmiuden lisäämiseksi. Erityishinnan 

myötä osastojen omien vapaaehtoisten koulutuskustannukset eivät muutu olennaisesti 

vanhasta. Osastoille on tulossa tarkempia ohjeita asiasta heti, kun saamme niitä 

keskustoimistolta – alkukevään aikana. 

Kaakkois-Suomen piiri on liittynyt WWF:n Green Office –ohjelmaan yhdessä 

keskustoimiston ja muiden piirien kanssa. Green Office on ympäristöjärjestelmä, jonka avulla 

voidaan paremmin ottaa huomioon ympäristöasiat koko organisaatiossa. Osana Green 

Office -toimintaa tulemme antamaan myös osastoille jatkossa vinkkejä, miten ympäristöasiat 

voi huomioida entistä paremmin. 

Muistiot kirjasi 

toiminnanjohtaja Mika Asikainen 


